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7 augustus 2004 
Danny is bij het EK geëindigd op een verdienstelijke 5e plaats. Hij scoorde in 9 
partijen 11 punten en bleef ongeslagen (2 zeges en 7 remises). Europees kampioen 
werd Robert Misans uit Letland met 13 punten. 
Klik hier voor de eindstand.  

4 augustus 2004 
Na 5 ronden op het EK staat Danny Slotboom met 6 punten (1 zege, 4 remises) op 
de achtste plaats. Hij heeft al enkele zware tegenstanders gehad (Varik, 
Keurentjes) en de verschillen in de tussenstand zijn klein. Met een eindsprint zoals 
we die kennen van het NK ligt het eremetaal nog binnen handbereik. Klik hier voor 
de details na ronde 5. 

1 augustus 2004 
Vanaf vandaag t/m 7 augustus speelt Danny Slotboom op het EK Junioren in 
Kluszbork, Polen. Er is een toernooisite (klik hier) maar het is nog afwachten of 
daarop de uitslagen en partijen actueel te volgen zijn.  

17 juli 2004 
Danny Slotboom heeft zich op spectaculaire wijze via het NK Junioren geplaatst 
voor zowel het EK als WK Junioren! Na een dramatische start (0 uit 2) en een felle 
eindsprint (9 uit 5) eindigde hij met 5 andere spelers gelijk op de eerste plaats. Via 
de barrage eiste Danny de tweede plaats op, die recht geeft op deelname aan het 
EK (1 t/m 7 augustus, Polen) en het WK (december). Jasper Lemmen pakte de NK-
titel. 

In de rubriek Techniek kun je Danny's beste partij van het toernooi naspelen. 
Alle partijen en uitslagen vind je op de toernooisite (klik daar op de datum boven 
de uitslagen om de partijen na te kunnen spelen). 

1 juli 2004 

De nieuwe ratinglijst van de KNDB is bekend. Gerrit Klompenhouwer en Wim 
Sonderen hebben flinke progressie geboekt! Zie Bondscompetitie voor de ratinglijst 
van de spelers van WDV 1.  

29 juni 2004 
Danny Slotboom kan weer een belangrijke titel aan zijn palmares toevoegen: hij 
werd voor de zevende keer achtereen clubkampioen van WDV. Danny won 15 
partijen en remiseerde eenmaal (tegen Jan Elgershuizen). 



In de 40e en laatste ronde nam Johan Tieleman de 9e plaats in de ranglijst 
over van Martijn Wolters door hem in een direct duel te verslaan. De overige 
partijen hadden geen gevolgen meer voor de eindstand. Het zilver en brons waren 
voor resp. Kees Spruyt en Jan Elgershuizen. Zie Archief voor de eindstand. 

22 juni 2004 
In de onderlinge competitie zakte Erik Oonk naar de vijfde plaats door een remise 
tegen Johan Tieleman.  

8 juni 2004 
In de strijd om de derde plaats boekte Jan Elgershuizen een belangrijke zege op 
Klaas Jetten. Hij passeerde daarmee Erik Oonk die van Danny Slotboom verloor.  

1 juni 2004 

In de 37e speelronde van de onderlinge competitie eindigden alle partijen in een 
beslissing. Klaas Jetten steeg met stip naar de vijfde plaats door een zege op Gerrit 
Klompenhouwer.  

27 mei 2004 

Een verzwakt WDV (Danny Slotboom en Henk Sonderen waren verhinderd) ging in 
de kwartfinale van de Gelderse Beker in Wageningen eervol ten onder tegen WSDV 
1. De 6-2 nederlaag kwam als volgt tot stand: 

1. G. van Dijk - Jan Elgershuizen 2-0 (1) 
2. Mark Sanders - Kees Spruyt  1-1 (4) 
3. C. Langeveld - Erik Oonk 1-1 (3) 
4. E. Evers - Wim Sonderen 2-0 (2) 
 

25 mei 2004 

In de onderlinge competitie stelde Kees Spruyt zijn tweede plaats in de 
eindrangschikking veilig door een snelle zege op Gerrit Klompenhouwer.  

18 mei 2004 

Danny Slotboom kan zijn zevende clubtitel op rij praktisch niet meer ontgaan, na 
zijn zege op Gerrit Klompenhouwer, in ronde 35 van de onderlinge competitie. 
Danny voldeed met deze partij aan de eis dat je minimaal 15 partijen moet spelen 
voor een plaats in de ranglijst.  
 
De GDB heeft helaas besloten dat WDV 1 uit moet spelen tegen WSDV Wageningen 
in de kwartfinale van de Gelderse Beker. Na 'Huissen uit' dus de tweede verre 
uitwedstrijd van het bekerseizoen. De kans is nu groot dat WDV op donderdag 27 
mei niet het sterkste team kan opstellen. 

15 mei 2004 
OBS 't Waliën moest bij het NK Schooldammen te Hoornaar genoegen nemen met 
een plaats in de middenmoot. Robbin, Wout, Thijs en Cindy eindigden als dertiende 
(van de 18). Toch kunnen ze tevreden terugkijken op een verrassend goed seizoen. 
In de Gelderse finale én de halve finale NK werd op miraculeuze wijze kwalificatie 



afgedwongen. Met deze dertiende plaats (in een oorspronkelijk deelnemersveld van 
ca. 2500 teams!) werd het maximaal haalbare resultaat behaald. 

Kampioen van Nederland werd De Wingerd uit Heerhugowaard. 

11 mei 2004 
WDV 1 is via een bekerstuntje doorgedrongen tot de laatste 8 van de Gelderse 
Beker! De bezoekers uit Renkum (Gelderse Hoofdklasse) werden na een spannende 
strijd met 5-3 aan de kant geschoven. In de kwartfinale komt WDV 1 ws. uit tegen 
het sterke WSDV 1 (Wageningen). 
De zege kwam als volgt tot stand:  

1. Erik Oonk - W. v.d. Berg 0-2 (1) 
2. Danny Slotboom - J. van Deelen 2-0 (4) 
3. Henk Sonderen - H. Doomernik 2-0 (3) 
4. Kees Spruyt - B. van Rheenen 1-1 (2) 
 
In de onderlinge competitie eindigden alle 4 partijen in een beslissing.  

7 mei 2004 

Danny Slotboom heeft zich via de halve finale in Wageningen op overtuigende wijze 
gekwalificeerd voor het NK Junioren. Hij won de zware poule, na barrage met 
Maikel Palmans. Met 4 zeges en 3 remises kwam Danny's kwalificatie geen moment 
in gevaar. Het NK Junioren is van 7 t/m 17 juli, traditiegetrouw in Westerhaar. Klik 
hier om de eindstand en de partijen te raadplegen via de website van WSDV. 

4 mei 2004 
In de onderlinge competitie verstevigde Gerrit Klompenhouwer zijn derde plaats in 
het klassement, door een zege op Martijn Wolters.  

27 april 2004 

In vier van de vijf partijen in de onderlinge competitie kwamen spectaculaire 
slagzetten voor, maar niet in alle gevallen leidden die tot winst. Kees Spruyt lijkt 
de tweede plaats definitief in handen te hebben na een zege op concurrent Wim 
Sonderen.  

22 april 2004 

In ronde 2 van de Gelderse Beker trad het WDV 1-kwartet in Huissen aan tegen het 
derde team van de sterkste damclub van Nederland. Huissen 3 speelt weliswaar in 
de landelijke tweede klasse, maar op basis van ratingsterkte mocht WDV eigenlijk 
niet verliezen. Het werd een vrij eenvoudige 2-6 zege, die zelfs nog groter had 
kunnen uitvallen want alle WDV'ers hadden winstkansen. De uitslagen waren:  

1. T. Willemsen - Danny Slotboom 1-1 (4) 
2. G. Boogaars - Henk Sonderen 0-2 (2) 
3. A. Pathuis - Kees Spruyt 0-2 (3) 
4. R. Vredenberg  - Jan Elgershuizen 1-1 (1) 



21 april 2004 

In de eerste ronde van het Kampioenschap van Gelderland voor senioren heeft 
Danny Slotboom een sensationele zege geboekt op Boudewijn Derkx, de huidige 
junioren-wereldkampioen! Je kunt de partij naspelen op de pagina Techniek. 

20 april 2004 

In de onderlinge competitie verraste Martijn Wolters met een zege op de hoger 
geklasseerde Erik Oonk. In de subtop stoomt Gerrit Klomenhouwer op richting de 
top-3.  

17 april 2004 
School 't Waliën, met WDV'er Thijs Perée op bord 3, heeft zich via een zinderend 
spannende halve finale in Asten geplaatst voor het NK Schooldammen! De grote 
finale is op 15 mei in Hoornaar, bij Gorinchem. 
 Robbin, Wout, Thijs en Cindy wonnen 5 wedstrijden en speelden 2 maal 
gelijk. Drie scholen eindigden gelijk bovenaan, terwijl er maar twee finaleplaatsen 
te verdelen waren. Zelfs de bordpunten brachten niet direct uitsluitsel. Volgens 
het wedstrijdreglement geven in dat geval de bordpunten van de eerste drie 
borden de doorslag. Die regel pakte uit in het voordeel van 't Waliën. Bord 1-speler 
Robbin werd ook nog eens topscorer van het toernooi door al zijn 7 partijen te 
winnen. 

De eindstand aan kop: 

1.  De Opstap IJsselstein 7-12 (46) 
2. 't Waliën Winterswijk 7-12 (43) * 
3. Mariaschool Heino 7-12 (43) 

* 't Waliën tweede op grond van de bordpunten van de borden 1 t/m 3. 
Nrs. 1 en 2 door naar NK-finale, 15 mei te Hoornaar (Z-H). 

16 april 2004 
Een verzwakt WDV 1 (zonder Danny Slotboom) eindigde in Hengelo G. bij het sterk 
bezette Gelders Kampioenschap sneldammen Eerste Klasse in de middenmoot, met 
7 punten uit 7 wedstrijden. Henk Sonderen en Frank ten Hagen, die door een 
tactische opstelling aan de borden 3 en 4 zaten, scoorden het best met 9 uit 7.  

13 april 2004 
De zes partijen die in de onderlinge competitie (de 30e ronde alweer) werden 
gespeeld, hadden nauwelijks invloed op de ranglijst. Danny Slotboom (winst op 
Wim Sonderen) stevent superieur af op zijn zevende clubtitel op rij.  

10 april 2004 

Vier WDV'ers togen naar Wamel voor de wedstrijden om het Persoonlijk 
Sneldamkampioenschap van Gelderland. Bij de Junioren eindigde Danny Slotboom 
als derde en Erik ten Hagen werd bij de Pupillen knap vierde. Beiden zijn geplaatst 
voor het NK (12 juni, Harderwijk)! 

Wim Sonderen (categorie C) en Frank ten Hagen (Aspiranten) moesten 
genoegen nemen met een plaats in de middenmoot.  
Raadpleeg de website van de GDB voor de complete uitslagen.  



6 april 2004 

De vier partijen in de onderlinge competitie leverden geen verrassingen op.  

3 april 2004 
Op de jeugddamdag in Brummen zegevierde Thijs Perée met overmacht in de 
klasse 'Welpen schooldammen': hij won al zijn 5 partijen. Op 17 april speelt Thijs 
met zijn school 't Waliën in Asten (N-Br.) de halve finale van Nederland. Voor de 
indeling van de poules, zie DamZ! (klik op die pagina op Schooldammen). Op DamZ! 
kun je ook een online damcursus volgen! 

 

30 maart 2004 

WDV 1 versloeg in de eerste ronde van de Gelderse bekerstrijd DUO 3 met 6-2. 
Henk Sonderen, Klaas Jetten en Frank ten Hagen wonnen hun partij. In de volgende 
ronde (22 april) speelt WDV 1 een uitwedstrijd tegen het derde team van Huissen, 
de sterkste damclub van Nederland. 
 
In de onderlinge competitie werden 3 partijen gespeeld.  

23 maart 2004 
In de 27e ronde van WDV's interne competitie eindigden alle 5 partijen in een 
beslissing. Wim Sonderen (nr. 3 in de tussenstand) deed de beste zaken door via 
een slagzetje van concurrent Jan Elgershuizen te winnen.  

20 maart 2004 

Erik ten Hagen kon als Oost-Gelders kampioen geen potten breken in het 
Kampioenschap van Gelderland voor pupillen. Met een score van 6 uit 7 werd hij 
11e (van de 16 deelnemers). Kampioen werd Harm-Jan Lammers van DES Lunteren. 
Klik hier voor de complete uitslag. 

16 maart 2004 

Mede door het sneldammen van 15 maart kende de onderlinge competitie een 
bescheiden programma van 3 partijen.  
Zie Onderlinge competitie voor de resultaten en de tussenstand. 

15 maart 2004 

WDV 1 en WDV 2 namen in resp. Dinxperlo en Almen deel aan het sneldammen voor 
teams. Het zestal van WDV 1 werd met 11 uit 7 knap tweede; achter DUO 2 maar 
vóór het sterke DZW 1.  

WDV 2 verging het wat minder. Het viertal moest genoegen nemen met een 
zesde plaats (5 uit 7). 



9 maart 2004 

Achttien krasse knarren uit de regio traden aan in WDV's jaarlijkse 
Veteranentoernooi. Aan het einde van de gezellige damdag bleken de heren 
Fokkink, Bruggink en Liebrand de sterksten in hun groep. Alle deelnemers gingen 
weer tevreden met een worst naar huis. 
 WDV 2 is de titel in de Derde Klasse Oost op een haar na misgelopen. ADC 2 
won haar laatste wedstrijd met 7-1 en kwam zodoende in wedstrijd- en bordpunten 
exact op gelijke hoogte. ADC 2 is kampioen op grond van de 5-3 zege in het 
onderlinge duel. Zie Bondscompetitie voor de eindstanden. 
 In de onderlinge competitie stal Erik ten Hagen de show met een prima 
remise tegen Jan Elgershuizen. Zie Onderlinge competitie voor de overige 
resultaten en de tussenstand. 

6 maart 2004 

WDV organiseerde in zaal De Eendracht in Meddo het Kampioenschap van 
Gelderland schooldammen voor pupillen. School de Geldershof uit Lent sleepte na 
een sensationele laatste ronde de titel in de wacht. De lokale favorieten van 't 
Waliën hadden een moeizame start en stonden lange tijd in de onderste regionen. 
Door een zege in de laatste ronde tegen de koploper van dat moment, Eben Haëzer 
uit Bennekom, wisten zij zich op de valreep te plaatsen voor de halve finales van 
het kampioenschap van Nederland. De eerste negen scholen zijn gekwalificeerd 
voor die halve finales, die voor 17 april a.s. op het programma staan.  

Klik hier voor de complete eindranglijst. 

(Voor de uitslag bij de welpen, zie de website van DEZ Laren.) 

5 maart 2004 

WDV 1 won in Vorden de laatste bondswedstrijd van het seizoen met 11-5 van 
DUO 2. De nederlagen van Kees Spruyt en Jan Elgershuizen werden ruimschoots 
gecompenseerd door de zeges van invaller Willem Kolstee, Gerrit Klompenhouwer, 
Erik Oonk, Klaas Jetten en Henk Sonderen. WDV 1 is door dit resultaat als derde 
geëindigd in de Eerste Klasse Oost.  

2 maart 2004 

WDV 2 won in de laatste ronde van de bondscompetitie met 5-3 van VADAC 2. De 
gebroeders Ten Hagen wonnen, Willem Kolstee remiseerde en Thomas Esselink 
verloor. Door dit resultaat blijft de kurk voorlopig op de champagnefles. Volgens de 
laatste berekeningen moet concurrent ADC 2 donderdag met minimaal 7-1 winnen 
van DIOS 4 om kampioen te worden. Zo niet, dan is WDV 2 voor het tweede jaar op 
rij kampioen. Zie ook Bondscompetitie. 

24 februari 2004 
In de 23e ronde van de onderlinge competitie werden slechts 4 partijen gespeeld. 
Zie Onderlinge competitie voor de uitslagen en de tussenstand. 

21 februari 2004 

WDV organiseerde de sneldamkampioenschappen van district Oost, in zaal de 
Eendracht te Meddo. In vier van de negen categorieën sleepte een WDV'er de titel 
in de wacht! Wim Sonderen won in categorie C, Frank ten Hagen was een klasse 



apart bij de aspiranten en Erik ten Hagen won bij de pupillen zowel het 
sneldammen als het 'gewone' toernooi. Thijs Perée, nog maar sinds enkele dagen 
lid van WDV, miste na barrage net de derde plaats bij de welpen, maar kan 
terugkijken op een prima debuut. 
 De hoogste klasse (cat. A) werd gedomineerd door de Dammers Uit Oost; 
Henk Ruesink won, na barrage met Bert Woolschot, en Jochem Zweerink werd 
derde. 

Klik hier om de fraaie foto's te bekijken die Francesco Darmohoetomo tijdens het 
evenement heeft gemaakt. 

Klik hieronder op een categorie om de eindstand te zien. 

• Categorie A 

• Categorie B 

• Categorie C 

• Tweede Klasse en Aspiranten 

• Pupillen en Welpen Sneldammen 

• Pupillen en Welpen Regulier 
 

17 februari 2004 

In de onderlinge competitie veroverde Kees Spruyt de tweede plaats in de 
tussenstand, door een zege op directe concurrent Erik Oonk. In de lagere regionen 
boekte Wim Klaassen een opvallende zege op de hoger geklasseerde Willem 
Kolstee. Klik hier voor alle uitslagen en de tussenstand. 

16 februari 2004 

WDV 1 boekte in Terborg een soepele 11-5 zege op DVT. Ruim voor de tijdcontrole 
was het al 9-1 door zeges van Jan Elgershuizen, Klaas Jetten, Gerrit 
Klompenhouwer en Kees Spruyt. Later voegde ook Henk Sonderen zich nog bij de 
winnaars. 'Man of the Match' werd echter een DVT'er: Jan Fokkink wist topscorer 
Danny Slotboom in tijdnood te verschalken met een venijnige combinatie. Zie ook 
Bondscompetitie. 

10 februari 2004 

WDV 2 boekte een geflatteerde 6-2 zege op DEZL 3. Johan Tieleman, Martijn 
Wolters en Willem Kolstee wonnen, maar teamcaptain Wim Klaassen liep tegen zijn 
eerste nederlaag van het seizoen aan. Door puntverlies van koploper ADC zijn de 
kampioenskansen van WDV 2 nu levensgroot. Winst op VADAC in de laatste ronde 
(thuis, 3 maart) kan gezien het voordelige bordsaldo voldoende zijn voor 
prolongatie van de titel! 
 
In de onderlinge competitie maakte Frank ten Hagen weer eens indruk, door Klaas 
Jetten te verslaan. Hij passeerde Klaas daardoor op de ranglijst. Zie Onderlinge 
competitie voor de overige uitslagen en de tussenstand. 



7 februari 2004 

Erik en Frank ten Hagen verloren beide hun partij in de laatste ronde van het 
Gelders Aspirantenkampioenschap. Ze zijn er dus niet in geslaagd om zich te 
plaatsen voor de halve finale NK. Toch kunnen ze terugkijken op een prima 
prestatie in een sterk deelnemersveld. Erik eindigde op een gedeelde 8e plaats (10 
uit 9) en Frank werd gedeeld 11e (9 uit 9).  

3 februari 2004 

Wisselende resultaten voor WDV in een dubbele thuiswedstrijd. WDV 2 gaf nog wel 
het goede voorbeeld door BDV 3 met 8-0 te verslaan, maar WDV 1 ging verrassend 
onderuit tegen DSD met 7-9. 
 Voor WDV 2 kwamen Wim Klaassen, Willem Kolstee, Frank ten Hagen en 
Martijn Wolters in actie en allen wonnen zij hun partij. Met nog 3 ronden te gaan 
kan WDV 2 nog steeds kampioen worden, al moet koploper ADC 2 dan wel even 
willen meewerken. 
 DSD (Dinxperlo-Sinderen) dreigt een 'Angstgegner' te worden voor WDV 1. 
Net als vorig seizoen was de lager geklasseerde fusieclub sterker. Topscorer Danny 
Slotboom won voor de 9e maal op rij, maar daar stonden twee nederlagen 
tegenover. Erik ten Hagen debuteerde uitstekend in de hoofdmacht, met een prima 
remisepartij. (Zie ook Bondscompetitie.) 

27 januari 2004 

In speelronde 20 van de onderlinge competitie werden 6 spannende partijen 
gespeeld. Voor de resultaten zie Onderlinge competitie.  

24 januari 2004 
Erik en Frank ten Hagen wonnen beiden hun partij in de voorlaatste ronde van het 
Kampioenschap van Gelderland voor Aspiranten. Erik staat nu met 10 punten op de 
zevende plaats; Frank heeft één punt minder en staat tiende. Beiden hebben nog 
een theoretische kans om zich via een plaats in de top 5 te kwalificeren voor de 
halve finale van het KvN! 
In de laatste ronde (7 februari) speelt Erik tegen koploper Joost Verplak (rating: 
1076) en Frank tegen Joppe Lemmen (806). 

20 januari 2004 

In de onderlinge competitie werd een bescheiden programma van vier partijen 
afgewerkt. Jan Elgershuizen eiste de tweede plaats in de tussenstand weer op, 
door een zege op Klaas Jetten. Zie Onderlinge competitie voor de uitslagen en de 
tussenstand. 

19 januari 2004 

WDV 2 versloeg in Almen hekkensluiter DOG met 5-3. Matchwinner was Frank ten 
Hagen, die de enige winstpartij op zijn naam schreef. Johan Tieleman, Willem 
Kolstee en Erik ten Hagen remiseerden. Zie Bondscompetitie voor programma, 
tussenstand en topscorerslijst. 



17 januari 2004 

School 't Waliën is in Laren met groot vertoon van macht kampioen van Oost-
Gelderland geworden! Het team speelde in 7 wedstrijden maar liefst 13 punten bij 
elkaar en had daarmee 4 punten voorsprong op de nummer twee. Met dit resultaat 
is 't Waliën met vlag en wimpel gekwalificeerd voor het Kampioenschap van 
Gelderland op 6 maart. WDV organiseert dat toernooi in zaal De Eendracht in 
Meddo. Zie ook Schooldammen. 

15 januari 2004 
WDV 1 is in Hengelo Gld. uitstekend aan de laatste fase van de bondscompetitie 
begonnen met een klinkende 11-5 zege op het hoger geklasseerde DCH 1. De 
gastheren scoorden pas het eerste punt nadat Danny Slotboom, Klaas Jetten, Wim 
Sonderen en Gerrit Klompenhouwer voor een 8-0 voorsprong hadden gezorgd. Erik 
Oonk moest als enige WDV'er buigen voor zijn opponent. Zie Bondscompetitie voor 
programma, tussenstand en topscorerslijst.  
 

13 januari 2004 
In de onderlinge competitie werden 4 partijen gespeeld.  
Zie Onderlinge competitie voor de uitslagen en de tussenstand. 
 

6 januari 2004 
WDV's Toon Tragter-sneldamtoernooi kende een uitermate spannend verloop. 
Favoriet en titelverdediger Danny Slotboom ging in de eerste ronde onderuit tegen 
jeugdlid Frank ten Hagen, die vervolgens 10 ronden lang aan de leiding ging. Pas in 
de laatste ronde wist Danny orde op zaken te stellen. De eindstand aan kop: 

1. Danny Slotboom  
2. Frank ten Hagen 
3. Kees Spruyt 
4. Klaas Jetten 
5. Erik Oonk 

11-19 
11-17 
11-15 
11-13 
11-12 

 

30 december 2003 

Op de laatste clubavond van het jaar werd de subtop van de ranglijst nogmaals 
door elkaar geschud. Kees Spruyt nam de tweede plaats over van Jan Elgershuizen, 
door een zege in het onderlinge treffen. Danny Slotboom is met een straatlengte 
voorsprong ‘Herbstmeister’, maar de strijd om de tweede plaats belooft veel 
spanning en sensatie voor 2004. 
Zie Onderlinge competitie voor alle uitslagen en de tussenstand. 

23 december 2003 

Erik Oonk klom in de onderlinge competitie van de vijfde naar de derde plaats door 
een zege op Gerrit Klompenhouwer. Zie Onderlinge competitie voor alle uitslagen 
en de tussenstand. 
 



Tevens werd in WDV’s damlokaal de volgende partij gespeeld voor het Gelders 
Aspirantenkampioenschap: 
Erik ten Hagen – Frank ten Hagen 0-2 

16 december 2003 
WDV stuurde in een dubbele thuiswedstrijd de bezoekende teams met duidelijke 
nederlagen naar huis. Het Eerste won met 11-5 van DC Zevenaar, dankzij 
overwinningen van Danny Slotboom (14 uit 7!), Jan Elgershuizen, Klaas Jetten en 
Wim Sonderen. Het Tweede was met 7-1 te sterk voor DC Hengelo 4. De 
winstpartijen kwamen op naam van Johan Tieleman (8 uit 5!) en de gebroeders Ten 
Hagen. WDV 2 blijft door dit resultaat meedoen om de titelstrijd van de Derde 
Klasse. Zie Bondscompetitie.  

13 december 2003 
School ’t Waliën heeft zich op eenvoudige wijze geplaatst voor de schooldamfinale 
van district Oost. Het team won ongeslagen de regiofinale in Meddo. Zie 
Schooldammen voor de resultaten van de overige scholen.  

9 december 2003 
De onderlinge competitie van WDV had geen last van het veelbesproken 
remiseprobleem; alle partijen eindigden in een beslissing. Klaas Jetten heeft na 
een zege op Wim Sonderen aansluiting gevonden bij de subtop. Zie Onderlinge 
competitie voor alle uitslagen en de tussenstand. 

4 december 2003 
WDV 1 leed in Brummen de tweede nederlaag van het seizoen. Via 4-0 en 9-1 won 
BDV 1 met 10-6. Gerrit Klompenhouwer en Danny Slotboom (nu 12 uit 6) boekten 
prima zeges, maar daar stonden vier nederlagen tegenover. Jeugdspeler Frank ten 
Hagen haalde in zijn vierde invalbeurt voor WDV 1 zijn eerste punt binnen. Gezien 
zijn uitstekende spel (nét geen winst) zullen er in de toekomst nog vele punten 
volgen. Zie ook Bondscompetitie.  

2 december 2003 
Ronde 14 van de onderlinge competitie verliep strijdlustig en spectaculair. 
Aanstormend talent Erik ten Hagen hield de veel hoger geklasseerde Gerrit 
Klompenhouwer op remise. Tieleman en Slotboom toverden een ‘Partie Bonnard’ 
op het bord, waarna Spruyt en Jetten niet achterbleven met een ‘Partie Bonnard 
Double’. Beide partijen werden helaas ontsierd door blunders van de witspelers. 
Zie Onderlinge competitie voor alle uitslagen. 

29 november 2003 
Het team ’t Waliën 1 is schooldamkampioen van Winterswijk geworden. Het is 
voor de vijfde keer op rij dat ‘t Waliën de beste damschool van Winterswijk is. 
Toch was de finale spannender dan voorgaande jaren. Lees verder op de pagina 
Schooldammen. 



 
Spelers en coach van het winnende team Waliën 1 

28 november 2003 
WDV lanceert een ‘online’ damcursus voor beginners en schooldammers. Voorzover 
bekend is dit een wereldprimeur! Klik hier om de cursus te bekijken. 

27 november 2003 
WDV 2 boekte in de uitwedstrijd tegen DZW 3 (Zutphen-Warnsveld) een soepele 
zege. Johan Tieleman en Wim Klaassen brachten een tussenstand van 4-0 op de 
borden, waarna remises van Willem Kolstee en en Martijn Wolters voor een 6-2 
eindstand zorgden. Teamcaptain Wim Klaassen handhaafde zijn 100%-score in de 
bondscompetitie: drie partijen, drie overwinningen. Zie Bondscompetitie voor 
programma en topscorers. 

25 november 2003 
In de onderlinge competitie werden 5 partijen gespeeld. De (voordelige) remise van 
Johan Tieleman (nr. 11) tegen Jan Elgershuizen (nr. 2) was de meest verrassende 
uitslag. Zie Onderlinge competitie voor alle uitslagen en de tussenstand.  

18 november 2003 

Hillen’s damarena was het strijdtoneel voor een dubbele thuiswedstrijd. WDV 1 
boekte een degelijke zege op de gevaarlijke outsiders van DEZL 2 uit Laren. Zonder 
nederlagen en met zeges van Danny Slotboom (nog steeds een 100% score), Erik 
Oonk, Wim Sonderen en invaller Martijn Wolters, kwam een 12-4 eindstand op het 
bord. 
 
WDV 2 moest aantreden tegen DVT 2 (Terborg). Na aanvankelijk voordeel moest 
het team uiteindelijk berusten in een 4-4 gelijkspel. Johan Tieleman won, Thomas 
Esselink verloor en de gebroeders Ten Hagen remiseerden. 

12 november 2003 
Een recordaantal van 31 schooldamteams streden in de voorronde van het 
kampioenschap van Winterswijk om een plaatsje in de finale. De volgende 6 teams 
wisten  zich te kwalificeren: St. Jozef 1 en 2, Waliën 1 en 2, Olm 1 en Wilhelmina 
1. Zie ook de pagina Schooldammen. 



6 november 2003 

WDV 1 won in Hengelo Gld. met 10-6 van DCH 2. Gezien het wedstrijdbeeld had de 
overwinning wel wat groter mogen uitvallen. Winst was er voor voor Danny 
Slotboom, Henk Sonderen en Klaas Jetten. Remises van Kees Spruyt, Wim 
Sonderen, Jan Elgershuizen en Erik Oonk brachten de score op tien, terwijl Gerrit 
Klompenhouwer verloor. 

4 november 2003 

Er is geloot voor de voorronde van het schooldamkampioenschap, zie 
Schooldammen voor de details. 
 
In de onderlinge competitie kwamen 14 van de 15 deelnemers in actie. Wim 
Sonderen deed de beste zaken: hij steeg door een klassieke zege op Erik Oonk van 
de zevende naar de vierde plek. Klaas Jetten leed een zeer onfortuinlijke 
nederlaag tegen Johan Tieleman. Hij stond lange tijd een schijf voor, maar Johan 
verschalkte hem met een eindspelfinesse. Zie Onderlinge competitie voor alle 
uitslagen en de tussenstand. 

28 oktober 2003 
De onderlinge competitie kende weer een strijdlustige avond. Thomas Esselink 
versloeg verrassend Erik Oonk en jeugdtalent Frank ten Hagen kende geen pardon 
met ‘good old’ Tieleman. De sensatie werd bijna compleet gemaakt door Martijn 
Wolters, die met fraai omsingelingsspel net niet wist te winnen van Jan 
Elgershuizen (nr.2 van de ranglijst). Zie Onderlinge competitie voor alle uitslagen 
en de tussenstand.  

21 oktober 2003 

WDV 1 werd in de thuiswedstrijd tegen titelkandidaat DZW (Zutphen-Warnsveld) op 
een kansloze 5-11 nederlaag getrakteerd. De enige winstpartij aan WDV-kant kwam 
op naam van Danny Slotboom. Verlies was er voor Henk Sonderen, Klaas Jetten, 
Johan Tieleman en Kees Spruyt (tegen topspeelster Nina Hoekman). Erik Oonk 
bewees nogmaals zijn goede vorm met een plusremise tegen de sterke Van Splunter 
(rating: 1282). Ook Jan Elgershuizen en Gerrit Klompenhouwer remiseerden.   

16 oktober 2003 

WDV 2 leed in Aalten een zeer onfortuinlijke 3-5 nederlaag tegen ADC 2. Drie van 
de vier WDV‘ers kwamen gewonnen te staan, maar alleen Wim Klaassen wist de 
winst te verzilveren. Willem Kolstee en Thomas Esselink verloren hun partij en 
Martijn Wolters moest na groot voordeel berusten in remise. Zie ook 
Bondscompetitie.   

14 oktober 2003 

In de onderlinge competitie pakte Rob Stortelers zijn eerste punt door de 
afgebroken partij tegen Erik ten Hagen om te zetten in remise. Bovenin deed 
koploper Danny Slotboom goede zaken met winst op Klaas Jetten (via een 
verrassende combinatie), terwijl de naaste concurrenten Jan Elgershuizen en Erik 
Oonk onderling remiseerden. Zie Onderlinge competitie voor alle uitslagen en de 
tussenstand.  



7 oktober 2003 

Ook de tweede teams van WDV en UDC hielden elkaar in evenwicht. In de 
damarena van Hillen werd het 4-4. WDV 2 kwam nog wel op voorsprong door een 
zege van Martijn Wolters, maar door een nederlaag van Johan Tieleman en remises 
van de gebroeders Ten Hagen kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. 
 
In de onderlinge competitie bewees Erik Oonk dat hij dit seizoen aanzienlijk beter 
op dreef is dan vorig jaar: winst tegen Kees Spruyt en derde in de tussenstand. Zie 
Onderlinge competitie voor alle uitslagen en de tussenstand.   

3 oktober 2003 
WDV 1 kwam in de uitwedstrijd tegen UDC 1 (Ulft) niet verder dan een 8-8 
gelijkspel en mocht gezien het partijenverloop met dat resultaat tevreden zijn. 
Alle partijen eindigden in een beslissing. Winst was er voor Danny Slotboom, Henk 
Sonderen, Klaas Jetten en Erik Oonk. Verlies voor Jan Elgershuizen, Gerrit 
Klompenhouwer, Johan Tieleman en Frank ten Hagen. 

30 september 2003 
In de zesde ronde van de onderlinge competitie spectaculair puntverlies voor Danny 
Slotboom: remise tegen Jan Elgershuizen. Danny had sinds mensenheugenis geen 
punt(en) meer ingeleverd op de clubavond van WDV. Zie Onderlinge competitie 
voor alle uitslagen en de tussenstand. 

23 september 2003 
In de onderlinge competitie deed vooral Jan Elgershuizen goede zaken met een 
zege op Klaas Jetten. Jan steeg daardoor van de zesde naar de tweede plaats. 
Danny Slotboom blijft koploper, met nog steeds een 100% score. Zie Onderlinge 
competitie voor alle uitslagen en de tussenstand.  

22 september 2003 
Ook WDV 2 won de openingswedstrijd van het seizoen. DIOS 4 werd zonder 
problemen met 7-1 aan de kant gezet. Winstpartijen waren er voor Thomas 
Esselink, Wim Klaassen en Johan Tieleman (reglementair). De remise van Willem 
Kolstee maakte de zevenklapper compleet. 

16 september 2003 
WDV 1 maakte een goede start in de bondscompetitie. De thuiswedstrijd tegen het 
eerste team van Denk en Zet uit Laren eindigde in een 10-6 overwinning. Vier 
WDV’ers wisten te winnen: Danny Slotboom, Kees Spruyt, Jan Elgershuizen en 
Gerrit Klompenhouwer. Remises waren er voor Erik Oonk en Wim Sonderen, terwijl 
Frank ten Hagen en Klaas Jetten de eer aan hun tegenstander moesten laten. Zie 
ook Bondscompetitie. 

9 september 2003 
Koploper Danny Slotboom verstevigde zijn leidende positie met een zege op Erik 
Oonk. ‘Best of the rest’ is nu Gerrit Klompenhouwer. Zie Onderlinge competitie 
voor alle uitslagen en de tussenstand.   



2 september 2003 

In de tweede ronde van de onderlinge boekten zowel Danny Slotboom als Erik Oonk 
de tweede zege op rij. Volgende week spelen de twee matadoren waarschijnlijk 
tegen elkaar. Zie Onderlinge competitie voor de uitslagen en de tussenstand.  

26 augustus 2003 

De onderlinge competitie van WDV is weer van start gegaan. In de eerste ronde 
eindigden maar liefst 5 van de 6 partijen in een beslissing. Zie Onderlinge 
competitie voor de uitslagen en de eerste tussenstand. 
 
 


